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تطضؾی رایٍاٜ ایطاٖ زض وطیسٚضٞای ُٔٙمٝ ای ٚ رٟا٘ی ٔطتثٍ  
  تطزاضی تٟطٜ

 قطوت حُٕ ٚ ٘مُ ضیّی ٘یطٚ        

 1ٟٔٙسؼ نازق قیطاظی 

 2ٔحٕس ؾاَؼی

 چىیسٜ

ایطاٖ ٔی تٛا٘س تا اِٚٛیت اَٚ . غطتی زا٘ؿت-رٙٛتی ٚ قطلی-ٔی تٛاٖ ایطاٖ ضا چٟاض ضاٜ وطیسٚضٞای قٕاِی

لطاضزازٖ ترف تطا٘عیت  تٝ ٔٙظٛض ؾطٔایٝ ٌصاضیٟای تیكتط ٚ ٞسفٕٙستط ،رایٍعیٗ ٚ را٘كیٗ ٔٙاؾثی تطای 

زضآٔسٞای ٘فتی زض تٛزرٝ ٞای ؾاِیا٘ٝ ی ذٛز پیسا وٙس وٝ ایٗ أط تٙا تٝ ٔكىالتی وٝ ایطاٖ زض ظیطؾاذتٟا حُٕ 

زض ایٗ ٔماِٝ اتتسا تٝ ٔؼطفی ٚ تطضؾی . ٚ٘مّی ذٛز ٚ ٔؿائُ ؾیاؾی زاضز تا تحاَ تحمك پیسا ٘ىطزٜ اؾت

ٚ زض . ٚ ٚيؼیت ایطاٖ زض لثاَ ایٗ وطیسٚضٞا ٔی پطزاظیٓ (وٝ ایطاٖ تٝ ٘حٛی زض آٟ٘ا زضٌیط اؾت)وطیسٚضٞای ٔٛرٛز 

ؾپؽ ایٗ ٔٛيٛع تطضؾی قسٜ . ازأٝ ػّٕىطز فؼّی تطا٘عیت ترهٛل زض ترف ضیّی تطضؾی ٚ تحّیُ قسٜ اؾت

آیا تٟتط ٘یؿت ضٚح حاوٓ تط . اؾت وٝ زض اؾتطاتػیٟای فؼّی ضاٜ آٞٗ تا چٝ ٔیعاٖ تٝ تطا٘عیت تٟا زازٜ ٔی قٛز

چكٓ ا٘ساظ ٚ اٞساف تّٙس ٔست ٚ وٛتاٜ ٔست ترف ضیّی زض پی ضٚ٘ك ضٚظافعٖٚ تطا٘عیت تاض ٚ حًٛض فؼاَ زض 

تٝ ایٗ ؾٛاَ پاؾد ٔی زٞیٓ وٝ آیا تسِیُ آ٘ىٝ تٛؾؼٝ ترف . وطیسٚضٞای حايط ُٔٙمٝ ای ٚ رٟا٘ی تاقس

تطا٘عیت تٝ ظیطؾاذتٟای فطاٚا٘ی ٘یاظ زاضز ٕ٘ی تٛاٖ تا تٛؾؼٝ ترف تطا٘عیت تٝ تؿیاضی اظ اٞساف وٙٛ٘ی زض حٛظٜ 

 .ٞای زیٍط نٙؼت ضیّی ضؾیس

 حُٕ ٚ ٘مُ ضیّی ، تطا٘عیت ، وطیسٚض  :  وّیس ٚاغٜ 
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 ٔمسٔٝ

ٝ ای تكثیٝ وطز وٝ ٕٞعٔاٖ تا پیكطفت ذٛز زض یه ُٔٙمٝ، ضٚح  ؾیؿتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ضیّی ضا ٔی تٛاٖ تٝ ضٚزذا٘

ٜ تط ایزاز اضتثاٌ ؾطیغ، آؾاٖ ٚ ایٕٗ تیٗ ٘ماٌ ٔٙفهُ اظ . آتازا٘ی ضا تٝ واِثس آٖ ٔی زٔس تٛؾؼٝ قثىٝ ضیّی ػالٚ

ُ ٌیطی ا٘ٛاع ٔطاوع ٔطتثٍ ٚ غیط ٔطتثٍ تِٛیسی ٚ ذسٔاتی زض پیطأٖٛ ذٛز ٚ ٘یع فطاٞٓ  ٞٓ زض ُٔٙمٝ، ٔٛرة قى

ُ ٞای تاِمٜٛ  ٜ ٌیطی اظ پتاؾی ٜ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ زض ُٔٙمٝ رٟت تٟط قسٖ أىاٖ ٚ اٍ٘یعٜ حًٛض تؿیاضی اظ افطاز ٚ ٌطٚ

ٝ ای ذٛاٞس قس ٝ نٛضت فطأُٙم ٝ ای ٚ ٞٓ افعایی ٔطاوع ٔرتّف ت  پاضازایٓ فؼّی .آٖ ٚ ٘یع أىاٖ اضتثاٌ قثى

ٔی تٛاٖ تٝ ضاحتی ٘تیزٝ ٌطفت وٝ نٙؼت . پیف ٔی ضٚز  3ز٘یای أطٚظ ٞط چٝ تیكتط تٝ ؾٕت رٟا٘ی قسٖ 

رٟاٖ آیٙسٜ تط . حُٕ ٚ٘مُ ٘یع تیف اظ ٞط نٙؼت زیٍطی زضٌیط تغییطات حانُ اظ ایٗ تؼٛیى پاضازایٓ ذٛاٞس تٛز

پایٝ تزاضت تی ٔطظ تٙا ٟ٘ازٜ ذٛاٞس قس وٝ پطٚايح اؾت تسٖٚ ٚرٛز ٔؿیطٞای أتحاٖ پؽ زازٜ ی ؾطیغ ٚ ایٕٗ 

ایٗ ٔؿیطٞای أتحاٖ پؽ زازٜ اظ ِحاِ أٙیت ٚ . حُٕ ٚ٘مّی ، رطیاٖ پطحزٓ تاض فطأطظی قىُ ٘رٛاٞس ٌطفت

وطیسٚض ػٕٛٔا تٝ ٔؿیطٞایی . تطا٘عیت واال زض تؿتط ایٗ وطیسٚضٞا قىُ ٔیٍیطز. ؾطػت ؾیط ضا وطیسٚض ٔی ٘أٙس

اَالق ٔی قٛز وٝ چٙس وكٛض ضا زض ٔیٙٛضزز ٚ ٕٔىٗ اؾت تطویثی اظ ٔسٞای ٔرتّف حُٕ ٚ ٘مّی زض أتساز ٞٓ یا 

 .تٝ ٔٛاظات ٞٓ تاقس

 

 ٔؼطفی وطیسٚضٞای ُٔٙمٝ ای ٚ تیٗ إِّّی 

 

  رٙٛب –وطیسٚض قٕاَ 

                                                 
3
 GLOBALIZATION 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
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ایٗ وطیسٚض اظ ٔٙاَك قٕاِی ضٚؾیٝ ٚ ّٞؿیٙىی آغاظ ٚ اظ ایطاٖ ٌصقتٝ ٚ اظ َطیك ذّیذ فاضؼ تٝ الیا٘ٛؼ ٞٙس ٚ 

٘مُٝ ٚضٚز ایٗ وطیسٚض تٝ ایطاٖ تٙازض ا٘عِی ٚ أیطآتاز . قطق آؾیا ٚ ٔٙاَك رٙٛب قطلی آؾیا ضاٜ پیسا ٔی وٙس

 زض لطاضزازی زض ؾٗ 2000ایٗ وطیسٚض زض ؾاَ. اؾت ٚ زض رٙٛب وكٛض ٘یع تٙسضػثاؼ ٘مُٝ ذطٚد اظ ایطاٖ اؾت

ایٗ وطیسٚض ٘ؿثت تٝ وطیسٚضٞای رایٍعیٗ زاضای . پتطظتٛضي تٝ أًای ؾٝ وكٛض ایطاٖ ضٚؾیٝ ٚ ٞٙس لطاض ٌطفت

ایٗ ٔؿیط تطا٘عیتی  تٝ تاظٌی ایطاٖ تطای تٟثٛز ٚيؼیت.  نطفٝ رٛیی ٞعیٙٝ اؾت% 30نطفٝ رٛیی ظٔاٖ ٚ % 40

ْ ٞایی ضا ا٘زاْ زازٜ اؾت ُ . السا ْ ٞا قأ  [3] ایٗ السا

 ٞای فطیثٛت احساث ٜ  زض تٙسضػثاؼ 3ٍِٙطٌا

  ٞای فطیثٛت زض تٙسض قٟیس ضرایی ٝ  احساث اؾىّ

 ٞای فطیثٛت زض تٙسض أیطآتاز ٚ احساث ایؿتٍاٜ ضاٜ آٞٗ زض تٙسض ٝ  .أیطآتاز اؾت  احساث اؾىّ

تطا٘عیتی تٛؾٍ ٞٙسٚؾتاٖ اظ  تزعیٝ ٚ تحّیُ ٚيؼیت ٌصقتٝ تطا٘عیت اظ ایٗ ٔؿیط ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ٔیعاٖ تاض 

َ ٞای اذیط تٝ َٛض لاتُ ٔال حظٝ ای اظ ؾٛی زیٍط، رٕٟٛضی ٞای . افعایف یافتٝ اؾت َطیك ایٗ ٔؿیط زض  ؾا

ٖ ٞا تٗ تاض ٜ ا٘س قٛضٚی ؾاتك ٘یع ٔیّیٛ  .تطا٘عیتی ضا تٝ ٔمهس اضٚپا اظ َطیك ایطاٖ تطا٘عیت وطز

 وطیسٚض تطاؾیىا

لفماظ   ؾاَ پیف تٛؾٍ اتحازیٝ اضٚپا ٚ تٝ ٔٙظٛض افعایف ٔؿیطٞای تیٗ اضٚپا، آؾیا 10ٚ اظ پطٚغٜ تطاؾیىا تیف

تطویٝ، لفماظ ٚ  ایٗ ٔؿیط تطا٘عیتی تیٗ إِّّی وكٛض ضٚٔا٘ی ٚ تّغاضؾتاٖ ضا اظ َطیك زضیای ؾیاٜ، .ا . آغاظ قس

ٜ تطزاضی وأُ اظ ایٗ . ٔی پیٛ٘سز زضیای ذعض تٝ وكٛضٞای آؾیای ٔیا٘ٝ ٚنُ ٔی وٙس ٚ اظ آ٘زا تٝ چیٗ تؼال ٜٚ تا تٟط

 اظ تیٗ ٔی ضٚز ٚ زض ایٗ وطیسٚض ازغاْ uic تؼطیفی تٛؾٍ وطیسٚض قطق غطب وطیسٚض ٚ تىٕیُ پطٚغٜ ٔطتٌٛ، زض ػُٕ
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 اظ اٞساف ایٗ وطیسٚض  احیای رازٜ اتطیكٓ تطقٕطزٜ قسٜ اؾت ِٚی یىی اظ انّیتطیٗ تفاٚتٟای ایٗ ٔؿیط .ٔی قٛز

ٔؿیط رایٍعیٗ ، ػطو زضیای ذعض اؾت وٝ ؾطػت وٓ حُٕ زضیایی . تا رازٜ ی اتطیكٓ ػثٛض٘ىطزٖ اٖ اظ ایطاٖ اؾت

ِٚی تسالیّی وٝ ػٕستا ؾیاؾی ٔی تاقٙس اظ . ضاظی ایطاٖ ضا زاضای ٔعیت ٔیىٙس –٘ؿثت تٝ ضیُ ٔؿیط ؾطذؽ 

 :رّٕٝ

  ضٚاتٍ تیطٜ ی ایطاٖ ٚ أطیىا 

  حٕایت قسیس اتحازیٝ اضٚپا 

  حٕایت اظ ضٚ٘ك تیكتط التهازی وكٛضٞای تاظٜ اؾتمالَ یافتٝ ٚ لفماظ 

   ٝاػُای ٚأٟای ٌؿتطزٜ ی تا٘ه رٟا٘ی تطای تطزاقتٗ ٔٛا٘غ فٙی ٔؿیط تٝ وكٛضٞای ُٔٙم ٚ 

 . ٔؿیط غیطایطا٘ی ضا ٔٛضز پؿٙس ناحثاٖ تاض وطزٜ اؾت

 [2] یا رازٜ اتطیكٓ uicوطیسٚض  رٟا٘ی تاض 

اِثتٝ . ایٗ وطیسٚض وٝ تٛؾٍ اتحازیٝ ضاٜ آٟٞٙا تؼطیف ٚ ٔٛضز حٕایت لطاض ٌطفتٝ اؾت یازآٚض رازٜ اتطیكٓ اؾت

 وكٛضٞای تطویٝ، .اظ ؾٛی وكٛضٞای ٚالغ زض ایٗ ٔؿیط حٕایت وافی تٝ زالیُ ٘أؼّٛٔی نٛضت ٕ٘ی ٌیطز

ٜ ا٘س  لعالؿتاٖ، چیٗ تُٛض وّی ٔٛافمت ذٛز ضا اػالْ ِٚی ؾایط وكٛضٞای ٔؿیط ٞٙٛظ ٘ظط ٟ٘ائی ذٛز ضا اػالْ ٘ىطز

 پاؾری زضذهٛل السأات نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٔؼطفی  اظ ؾٛی ایطاٖػّیطغٓ پیٍیطی ٞای تؼُٕ آٔسٌٜٛیا ،ٚ 

. ٍ٘طزیسٜ اؾت زضیافت  تٕٙظٛض قطوت زض ارالؼ ٕٞاٍٞٙی ایٗ وطیسٚض،ٕ٘ایٙسٌاٖ ٔصوٛض

ٔؿیطی وٝ .  تیكتطیٗ ذٛاؾتٍاٜ حُٕ تاض اظ ظٔاٟ٘ای لسیٓ تاوٖٙٛ ، تاضٞای قطلی غطتی زض رٟاٖ تٛزٜ اؾت

زض رٟاٖ . اظ ٌصقتٝ حأُ تاضٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ فطاٚا٘ی تٛزٜ اؾت ٔؿیط قطق آؾیا ٚ چیٗ تٝ اضٚپا تٛزٜ اؾت 

ایٗ . وٙٛ٘ی تسِیُ افعایف فؼاِیت التهازی چیٗ ٚ قطق آؾیا ایٗ ٔثازالت ٘یع افعایف پیسا وطزٜ اؾت
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حُٕ تاض قطلی غطتی رٟا٘ی أطٚظٜ اظ زاالٖ وطیسٚضٞای ٔرتّفی نٛضت ٔیٍیطز وٝ انّیتطیٗ آٖ وطیسٚض 

فمٍ تمطیثا زض لؿٕت ایطاٖ . تطاؾیىا  ٔؿیط ٔكتطن ظیازی تا ٔؿیط وطیسٚض رٟا٘ی تاض زاضز. تطاؾیىا ٔی تاقس

 ایٗ وطیسٚض .تفاٚت ٔؿیطی زاض٘س وٝ تطاؾیىا تزای ػثٛض اظ ایطاٖ اظ زضیای ذعض زضٖٚ ٔطظ تطوٕٙؿتاٖ ٔی ٌصضز

وٝ ٕٞاٖ رازٜ تاؾتا٘ی اتطیكٓ ٔی تاقس ٔی تٛا٘س واالٞای تطا٘عیتی چیٗ ٚ آؾیای ٔیا٘ٝ زض قطق 

 ٔٙتمُ   تٝ حٛظٜ ٞای لفماظ ، آؾیای غطتی ، حٛظ ٜ زضیای ٔسیتطا٘ٝ ٚقٕاِكطلی ضا اظ َطیك لّٕطٚ ایطاٖ

 .ٕ٘ایس ٕ٘ٛزٜ ٚٔتماتال واالٞای تِٛیسی زضایٗ ٘ٛاحی ضا ٘یع تٝ تاظاضٞای آؾیای ٔیا٘ٝ ٚچیٗ تطا٘عیت 

 زٚغاضٖٚ ، ؾطذؽ ، تارٍیطاٖ ، ُِف  : غطب اظ ٔطظٞای قٕاَ قطلی ایطاٖ قأُ –ٔؿیط ایطا٘ی وطیسٚض قطق 

رّفا ، تاظضٌاٖ ، ؾطٚ ، ضاظی ، تٕطچیٗ ، تاقٕاق ، : آتاز ، ایٙزٝ تطٖٚ ، تٝ ٔطظٞای ذطٚری غطتی ٚ قٕاِغطتی قأُ 

 ویّٛٔتط ٚ تا 2008 ضاظی تٝ ََٛ – ایٗ ٔؿیط زاضای زؾتطؾی ضیّی زض ٔحٛض ؾطذؽ   .ذؿطٚی ٚ تاِؼىؽ 

ػًای ایٗ وطیسٚض زض حاَ حايط قأُ اضٔٙؿتاٖ، آشضتایزاٖ، ا.  ظطفیت حُٕ ٘مُ زٚ ٔیّیٖٛ تٗ تاض ٔی تاقس

 . ٔی تاقٙسٌطرؿتاٖ، لعالؿتاٖ، لطلیعؾتاٖ، ِٔٛساٚی، ٔغِٛؿتاٖ، ضٚٔا٘ی، تاریىؿتاٖ، تطوٕٙؿتاٖ تّغاضؾتاٖ،

 .تطویٝ، اظتىؿتاٖ ٚ اٚوطایٗ ٔی قٛز

 :وطیسٚض  اظ اٞساف ایٗ 

 ای ٝ ٚ ازغاْ یا اتهاَ قثىٝ حُٕ ٚ ٘مُ رٟا٘ی تٝ قثىٝ ضاٜ آٞٗ اضٚپاؾت   تٟثٛز ٕٞىاضی ٞای  ُٔٙم

 اٞساف ایٗ َطح احیای ٔزسز رازٜ اتطیكٓ ٚ افعایف ٔثازال ت ایٗ ُٔٙمٝ تا قطق زٚض  ٚ ٕٞچٙیٗ اظ زیٍط

 اؾت

 وطیسٚض قٕاِی قطق تٝ غطب
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ػٕسٜ حطوت ایٗ وطیسٚض اظ ٔٙاَك قٕاِی ضٚؾیٝ ٚ ٔٙاَك تؿیاض ؾطز ؾیثطی اؾت وٝ قطایٍ تس آب ٚ ٞٛایی 

اِثتٝ ضٚؾیٝ تا تٕٟیسات فٙی ٌٛ٘اٌٛ٘ی اظ . حُٕ ٚ٘مُ زض ایٗ ٔؿیط ضا تا چاِكٟای ٕٞیكٍی ضٚتطٚ وطزٜ اؾت

 .ٔٛا٘غ ٌكؿتطـ حُٕ ٚ ٘مُ زض ایٓ ٔؿیط ٔی واٞس

  ٖٞای ٌطا ٝ تؼطف

   ٔمطضات پیچیسٜ ٌٕطوی

 ٜآٞٗ ؾیثطی  ٚ ػسْ ٚرٛز تؼازَ ٚ أٙیت ُّٔٛب زض ٔؿیط ضا

 . اظ رّٕٝ ػیٛب ایٗ ٔؿیط تّمی ٔی ٌطزز

 وطیسٚض رٙٛتی قطق تٝ غطب

اتتسا اظ ٔٙاَك رٙٛتی ٚ رٙٛب قطلی آؾیا آغاظ ٔی قٛز ٚ ؾپؽ اظ َطیك . ایٗ وطیسٚض ٘یع اظ ایطاٖ ػثٛض ٔیىٙس  

٘مُٝ ی ذطٚری ایٗ ٔؿیط اظ ایطاٖ ٔطظٞایطاظی ٚ رّفا ٞؿتٙس وٝ تؼس اظ آٖ تاضٞا . افغا٘ؿتاٖ ٚاضز ایطاٖ ٔیكٛز

ایٗ ٔؿیط اظ . ایٗ وطیسٚض ٔٛضز حٕایت ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی ُٔٙمٝ ای آؾیا پاؾیفیه اؾت. ٚاضز اضٚپا ٔی قٛ٘س

ٔثسا ٚ ٔمهس . ا٘عِی اظ ا٘زّٕٝ اؾت-ضقت-ظاٞساٖ ٚ آؾتاضا-ِحاِ ضیّی زاضای وٕثٛزٞایی اؾت وٝ ترف وطٔاٖ

زض ُٔٙمٝ ی زضیاچٝ ٚاٖ زض وكٛض تطویٝ . ایٗ وطیسٚض ضا ٔی تٛاٖ وكٛضٞای چیٗ ٚ تطویٝ ٚ ؾپؽ قطق اضٚپا ٘اْ تطز

 .ایٗ حُٕ ٚ ٘مُ تٝ نٛضت فطی تٛت نٛضت ٔی پصیطز

 :اظ زیٍط ٘أٍصاضیٟای وطیسٚضٞای ٔكٟٛض ٔطتثٍ تا ایطاٖ ٔی تٛاٖ تٝ ٔٛاضز ظیط اقاضٜ وطز

 وطیسٚض قٕاِی ؾیثطی

 TRAؾٝ وطیسٚض اؾىاج 

o وطیسٚض قٕاِی اؾىاج 

o  (تطاؾیىا)وطیسٚض ٔطوعی 

o وطیسٚض رٙٛتی اؾىاج 

 [5]ٚيؼیت اضتثاَی ایطاٖ تا وكٛضٞای ٕٞؿایٝ

 

تُٛض رسی زض تا٘س قطلی اضتثاَی . ایطاٖ اظ قٕاَ اضتثاٌ تا تطویٝ ، ٚ آؾیای ٔطوعی آشضتایزاٖ ٚ تطوٕٙؿتاٖ زضاز

 –زض نٛضت اتهاَ ضاٜ آٞٗ ایطاٖ تٝ پاوؿتاٖ تا تىٕیُ پطٚغٜ ی ذٍ آٞٗ وطٔاٖ . تا پاوؿتاٖ  ٚرٛز ٘ساضز
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 پاوؿتاٖ تٝ وكٛضٞای آؾیایی ٔطوعی ٚ تطویٝ quettaتا اتهاَ ایطاٖ تٝ .  ظاٞساٖ  ٚنُ ذٛاٞس قس–تافك 

افغا٘ؿتاٖ . اظ ایٗ ٌصقتٝ زٚضٕ٘ایی تطای ایزاز ذٌُٛ ضاٜ آٞٗ تٝ ٔطظ افغا٘ؿتاٖ ٚرٛز زاضز. ٚنُ ذٛاٞس قس

پاوؿتاٖ . أا ذٌُٛ ضاٜ آٞٗ ٘ساضز. یه ٔٛلؼیت راِثی زاضز ٚ آٖ تٝ ذاَط ٔحُ تماَغ تٛزٖ آؾیا اؾت

وكٛضٞای رٕٟٛضی آؾیای ٔطوعی ،تطوٕٙؿتاٖ ، اظتىؿتاٖ ، تاریىؿتاٖ .  ٔیّیٕتطی اؾت 1676زاضاضی ضیُ 

تٝ ٕٞیٗ زِیُ اضتثاٌ زضیایی اظ َطیك ذعض ٔی تٛا٘س تٝ زِیُ ایٗ .  ٔیّیٕتطی اؾتفازٜ ٔی وٙٙس1520اظ ضیُ 

٘مكٝ ی اضتثاَی . ٞیچ اضتثاٌ ضیّی تیٗ ایطاٖ ٚ ػطاق ٚرٛز ٘ساضز . تفاٚت ٌیزی ایطاٖ ، فطنت ٔغتٕٙی تاقس

 تغساز ٚرٛز زاضز وٝ ایٗ –ٌصقتٝ اظ ایٗ َطحی تطای اتهاَ ٔؿتمیٓ تٟطاٖ . تیٗ تهطٜ ٚ ٚ ذطٔكٟط ٚرٛز زاضز 

 . تٛؾیّٝ ی ذٍ زض حاَ ؾاذت تیٗ ػطاق ٚ وطٔا٘كاٜ أىا٘پصیط اؾت

 

 [5]چاِكٟای اضتثاَی ضیّی ایطاٖ تا وكٛضٞای ٕٞؿایٝ 

 تا افغا٘ؿتاٖ تسٖٚ اضتثاٌ ضیّی 

  ٔیّیٕتطی1435/1520تا آشضتایزاٖ ٚ اضٔٙؿتاٖ تفاٚت ٌیزی  

 تا ػطاق زض حاَ ؾاذت 

  َ1435/1524ظاٞساٖ زض حاَ ؾاذت، ٕٞچٙیٗ تفاٚت ٌیزی –تٓ –ٔفمٛز وطٔاٖ –تا پاوؿتاٖ اتها 

 .ٔیّیٕتطی

 ٚيؼیت تطا٘عیت زض ایطاٖ
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 (تٙاغ تاض حُٕ قسٜ  )  1ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ ی 

 
 (تٗ ویّٛٔتط تاض تطا٘عیت) 2ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ ی  

 

 
 

 [6]  تؼساز ٚاٌٟٙای تاضٌیطی قس3ٜٕ٘ٛزاض قٕاضٜ ی 
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 رٟف ذٛتی زض ٔیعاٖ تاض تطا٘عیت قسٜ ٚ ٕٞچٙیٗ تٗ ویّٛٔتط تاض تطا٘عیت ٚرٛز زاقتٝ 83 تا 80تیٗ ؾٝ ؾاَ 

 : اؾت ، وٝ ٔی تٛاٖ ؾٝ زِیُ ػٕسٜ ی ایٗ ٔؿاِٝ ضا 

o  1382 تٙسضػثاؼ زض ؾاَ –احساث ٔحٛض تافك  

o  ٕٞچٙیٗ افعایف ٚاٌٟٙای تاضی 

o ٚضٚز ترف ذهٛنی تٝ ایٗ ػطنٝ زا٘ؿت. 

تٝ تؼس تٝ یه ضٚ٘س ٘عِٚی تثسیُ قسٜ اؾت 1386 أا ٕٞاُ٘ٛض وٝ ٔكاٞسٜ ٔی قٛز ، ایٗ ضٚ٘س نؼٛزی اظ ؾاَ 

 . وٝ تٝ ایٗ تطتیة اظ اٞساف تط٘أٝ فانّٝ ٌطفتٝ قسٜ اؾت

 

 ٚيؼیت تطا٘عیت تاض تٛؾٍ ضاٜ آٞٗ زضلیاؼ تا وُ تاض راتزا قسٜ 

 

 
 

 تاضتطا٘عیت قسٜ تٛؾٍ ضاٜ آٞٗ زض ٔماتُ وُ تاضراتزاقسٜ تا ضاٜ آٞٗ  - 4ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ ی 

 

 
 تاضتطا٘عیت قسٜ تٛؾٍ ضاٜ آٞٗ زض ٔماتُ وُ تاضراتزاقسٜ تا ضاٜ آٞٗ - 5ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ ی 
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 اظ زٚ ٕ٘ٛزاض تاال وٝ تهٛیطی رأغ اظ حُٕ تاض تٛؾٍ ضاٜ آٞٗ ضا چٝ زض ترف زاذّی چٝ زض ترف تطا٘عیت 

 :٘كاٖ ٔی زٞٙس ُٔاِة ظیط زضیافت ٔی قٛز 

، 86تاالتط ٘طفتٝ اؾت وٝ ایٗ حزٓ تطای ؾاَ % 5زض تٕاْ ایٗ ؾاِٟا ؾٟٓ تٙاغ حُٕ تاض تطا٘عیت اظ 

   ٚاٌٗ تاضٌیطی قسٜ اؾت تا تٛرٝ تٝ 34000 ، 4تا تٛرٝ تٝ ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ .   تٗ ٔیثاقس1541000

 اظ وُ ضا زض 7% تاضٌیطی قسٜ اؾت ، ٚاٌٟٙای تاضٌیطی قسٜ ی تطا٘عیتی 86 ٚاٌٙی وٝ زض ؾاَ 514000

 لُاض تطای حُٕ تاضٞای تطا٘عیت تكىیُ 700 ٚاٌٙٝ تٛزٖ لُاضٞای تكىیّی ، 50تا فطو  .تطٔیٍیط٘س 

 30وٝ ایٗ ٔیعاٖ ضا تطای تاضٞای وُ ضاٜ آٞٗ حسٚزا ضٚظی . یؼٙی ٔیاٍ٘یٗ ضٚظی زٚ لُاض. یافتٝ اؾت

 .لُاض اؾت

.   زضنس حزٓ تاض تطا٘عیت قسٜ ی ضاٜ آٞٗ اظ زضنس تٗ ویّٛٔتط تطا٘عیت قسٜ ٕٞاٖ حزٓ تاض وٕتط اؾت

ایٗ تسِیُ آ٘ؿت وٝ تاضٞای تطا٘عیتی ٘ؿثت تٝ تاضٞای زیٍط زاذّی ٔؿیط َٛال٘یتطی ضا تیٗ ٔطظٞای ٚضٚزی 

 15 ، تٗ ویّٛٔتط تاضٞای تطا٘عیت قسٜ تٛؾیّٝ ی ضاٜ آٞٗ 86تطای ٔخاَ زض ؾاَ . ٚ ذطٚری ٔی پیٕایٙس

ٔیتٛاٖ تٝ . وُ تٙاغ وكٛض اؾت% 11وُ تٗ ویّٛٔتط تاضحُٕ قسٜ ی وكٛض اؾت ِٚی تٙاغ ایٗ تاضٞا % 

 .ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس وٝ تاضٞایی وٝ ٔؿافت تیكتطی ضا تایس زض وكٛض تپیٕایٙس ، تٝ ضاٜ آٞٗ ؾپطزٜ ٔیكٛ٘س 

 

 [4]زض ٘ٛؾاٖ تٛزٖ ؾٟٓ تطا٘عیت ضیّی زض ؾاِٟای اذیط

 

 . ؾاَ اذیط پسیساض قسٜ ٚ إَیٙاٖ ٘یؿت وٝ ازأٝ ٔی یاتس یا ٘ٝ 2ضٚ٘س ضٚ تٝ ضقسی زض حُٕ تاض تطا٘عیت زض 

 زضنسی زض تطا٘عیت تزاٚظ 15آٔاض ٚ اضلاْ ػّٕىطز تطا٘عیت ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ ضاٜ آٞٗ تُٛض ٔیاٍ٘یٗ اظ ؾٟٓ 

 زضنس تٛزٜ 17 ٞعاض تٗ یؼٙی 811 ٔیّیٖٛ تٙی وكٛض، 8/ 4 ؾٟٓ ضاٜ آٞٗ اظ تطا٘عیت 81زض ؾاَ ،. ٘ىطزٜ اؾت

 ٔیّیٖٛ تٗ ضؾیسٜ تٝ یه ٔیّیٖٛ ٚ 8 زضنسی تٛزٜ ٚ تٝ 68 وٝ تطا٘عیت قاٞس ضقس 82ایٗ ؾٟٓ زض ؾاَ . اؾت

 زضنس 16 ٔیّیٖٛ تٙی زض حس 9 ٘یع ؾٟٓ ضاٜ آٞٗ زض تطا٘عیت 83زض ؾاَ .  زضنس ٔی ضؾس15 ٞعاض تٗ یؼٙی 172

 15 زضنسی اظ ِحاِ ٚظٖ واالی حُٕ قسٜ تٛؾٍ ضاٜ آٞٗ ٔزسزاً تٝ 7تالی ٔا٘س تا زض ؾاَ تؼس اظ آٖ تا واٞف 

 11زض ایٗ ؾاَ اظ تطا٘عیت .  ٘یع ضٚ٘س ٘عِٚی ؾٟٓ ضاٜ آٞٗ ازأٝ زاقت85ؾاَ . زضنس اظ وُ تطا٘عیت واالتطؾس

ایٗ زض حاِی .  زضنس واٞف زاقت14 زضنس ؾٟٓ ضاٜ آٞٗ تٛز وٝ زض ٔمایؿٝ تا ؾاَ لثُ اظ آٖ 10ٔیّیٖٛ تٙی، 

 زضنس ضقس 9 تا 86ؾٟٓ ضاٜ آٞٗ زض تطا٘عیت زض ؾاَ .  زضنس ضقس زاقتٝ اؾت19اؾت وٝ ؾٟٓ رازٜ زض ایٗ ؾاَ 
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 87 ٔاٞٝ ٘رؿت ؾاَ 7تطاؾاؼ آٔاض .  زضنسی ضاٜ آٞٗ اؾت22 ٔیّیٖٛ تٗ ٔی ضؾس وٝ ٘اظط تط ؾٟٓ 2/ 1تٝ 

.  زضنسی ضاٜ آٞٗ ضا ٘كاٖ ٔی زٞس23 ٞعاض تٗ واالاظ َطیك ضاٜ آٞٗ تطا٘عیت قسٜ وٝ ؾٟٓ 822٘یع 

 ٔمایؿٝ ػّٕىطز رازٜ ٚ ضاٜ اٞٗ زض تطا٘عیت تاض ایطاٖ

 

 

  ػّٕىطز رازٜ ایی ٚ ضیّی زض تطا٘عیت6ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ ی 

 1384زض ایٗ ٕ٘ٛزضا تٝ ذٛتی تساْٚ ضقس تطا٘عیت تاض اظ َطیك رازٜ ٞٛیساؾت ِٚیىٗ ایٗ ٘ؿثت افعایف زض ؾاَ 

 .تا تٛرٝ تٝ ٕ٘ٛزاض تاال ٚ ؾاِٟای تؼس تاتٛرٝ تٝ ٕ٘ٛزاضٞای لثّی تطای ضاٜ آٞٗ ٚرٛز ٘ساضز

 ٔیعاٖ ػّٕىطز تطا٘عیت ضیّی َی ؾاَ ٞای تط٘أٝ ؾْٛ

 

ؾْٛ تحمك   زضنس اظ اٞساف پیف تیٙی قسٜ زض تط٘ا67ٝٔ ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ 79تطا٘عیت ضیّی زض ؾاَ  ػّٕىطز

 ٔیّیٖٛ تٗ 6/0تٝ ػّٕىطز   ٔیّیٖٛ تٗ پیف تیٙی قسٜ تٛز 9/0ٚیافتٝ اؾت وٝ ُٔاتك تط٘أٝ، حزٓ تطا٘عیت 

 پیف تیٙی قسٜ تٛز ٚ 1/1وٝ زض تط٘أٝ   زضنس اظ اٞساف تحمك زاقتٝ چطا51 ٘یع 80َی ؾاَ . زؾت یافت

 ٔیّیٖٛ تٗ تٛز 2/1 زضنس اظ تط٘أٝ وٝ 68٘یع  81  ٕٞچٙیٗ َی ؾاَ  . ٔیّیٖٛ تٗ ضؾیس56/0ػّٕىطز تٝ 

 ٔیّیٖٛ تٗ 2/1 تحمك زؾت یافت ظیطا وٝ زض تط٘أٝ 86 %ٔیّیٖٛ تٗ تطا٘عیت واال 4/1 تا 82ؾاَ  .ٔحمك قس

  .تیٙی قسٜ تٛز پیف

اٞساف زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ٔحمك قس، ایٗ أط زض   زضنس اظ94 ٔیّیٖٛ تٗ تطا٘عیت ضیّی 5/1٘یع تا 83أا زض ؾاَ 

 .ٔیّیٖٛ تٗ پیف تیٙی قسٜ تٛز 6/1حاِی نٛضت ٌطفت وٝ زض تط٘أٝ 

 

ٔزٕٛع تطا٘عیت واالاظ َطیك ذٌُٛ ضیّی پیف تیٙی زضآٔس ٞای  پیف تیٙی زضآٔس َی ؾاَ ٞای تط٘أٝ چٟاضْ اظ

َی   ٔیّیٖٛ ضیاَ اؾت تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تایس ُٔاتك تط٘ا45ٝٔتط٘أٝ چٟاضْ چٟاض ٔیّیاضز ٚ  تطا٘عیتی ٘یع تا پایاٖ

 .زؾت یاتس ، ٔیّیاضز ضیا1048َ، 900، 790، 700، 607 تٝ تطتیة تٝ 88، 87، 86، 85، 84ؾاَ ٞای 
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 تا ٞكت ٔاٞٝ ٘رؿت ؾاَ راضی تٝ تطتیة 75ایٗ زض حاِی اؾت وٝ تٙاغ تطا٘عیت تاض زض ترف ضیّی وكٛض اظ ؾاَ 

  ٞعاض تٗ تٛزٜ اؾت1016 ٚ 1323، 1419، 623، 499

 

 

 

 تطضؾی ٚ تحّیُ ػّٕىطز ٚ ٚالؼیت تط٘أٝ ی چٟاضْ زض ترف تطا٘عیت ضیّی 

 

 

زضنس 

 تحمك

ٔیّیٖٛ )ػّٕىطز

 (ویّٛٔتط

اٞساف 

 تط٘أٝ

 

زضنس 

 تحمك

ٞعاض )ػّٕىطز

 (تٗ

اٞساف 

 تط٘أٝ
 ؾاَ

36% 1896 4900 46% 1357 2800 87 

48% 2171 4300 62% 1541 2400 86 

55% 2134 3800 71% 1546 2100 85 

72% 2485 3300 68% 1324 1900 84 

96% 2691 2700 95% 1419 1500 83 

  تفاٚت ػّٕىطز ٚ ٚالؼیت تط٘أٝ چٟاض1ْرسَٚ قٕاضٜ ی 

 

 

ٕٞاُ٘ٛض وٝ اظ رسَٚ تاال تط ٔیآیس ، زض زٚ ترف تٙاغ ٚ تٗ ویّٛٔتط حُٕ تاض تا ضاٜ آٞٗ ، تفاٚت تیٗ 

تمطیثا ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ تیٗ . اٞساف تؼییٗ قسٜ زض تط٘أٝ چٟاضْ ٚ ػّٕىطز ٚالؼی ظیاز اؾت

 قاذهٟای ٔرتّف 

ضیّی وٝ زض تط٘أٝ چٟاضْ تطای آٟ٘ا تؼییٗ ٞسف قسٜ اؾت ، قاذم تطا٘عیت ضیّی وٕتطیٗ زضنس تحمك ضا 

ٚ راِة ایٙزاؾت تا ٌصقت ؾاِٟای تط٘أٝ ی چٟاضْ ایٗ ٔیعاٖ افت چكٍٕیطی زاقتٝ . زاقتٝ اؾت

 تٛزٜ اؾت وٝ زض یىؿاَ ٔا٘سٜ تٝ پایاٖ ایٗ 95%اؾت تٝ ٘حٛی وٝ زض ؾاَ اتتسایی تط٘أٝ ، زضنس تحمك 

.  .  ضؾیسٜ اؾت46%تط٘أٝ تٝ 

 چٟاضْ زض پایاٖ تط٘أٝ ؾْٛ واضقٙاؾاٖ تاتٛرٝ تٝ ضٚ٘سٞای ٔٛرٛز پیف تیٙی ػسْ تحمك اٞساف تط٘أٝ ی 

 ٚ 8/2، 4/2، 1/2، 9/1 تطای تطا٘عیت تاض تٝ تطتیة 88 تا 84ٞای   اٞساف تط٘أٝ زض ؾاَ.ضا وطزٜ تٛز٘ستٛؾؼٝ 
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اظ  أا ػّٕىطز تطا٘عیت تاض. تٛزتیٙی قسٜ   ٔیّیٖٛ تٙی زض تط٘أٝ پیف4/1 ٔیّیٖٛ تٗ ٚ تا ٘طخ ٔتٛؾٍ ضقس 2/3

 3/1 حسٚز 84 ٔیّیٖٛ تٗ، ٚ زض ؾاَ 5/1 حسٚز تا ٍ٘اٞی تٝ رسَٚ تاال  83َطیك حُٕ ٚ ٘مُ ضیّی زض ؾاَ 

تیٙی قسٜ تطای حُٕ تطا٘عیت   زضنس اٞساف پیف4/68ٔیّیٖٛ تٗ تٛزٜ وٝ  ؾاَ اَٚ تط٘أٝ چٟاضْ تٛؾؼٝ 

.  ٔحمك قسٜ اؾت

آٞٗ زض تطا٘عیت واال ٚ ٔؿافط  زض ظٔیٙٝ ٔیعاٖ تٛفیك ضاٜواضقٙاؾاٖ قطوت ضاٜ آٞٗ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ ، 

ٟٕٔتطیٗ ٔا٘غ زض رٟت تٛؾؼٝ تطا٘عیت واال ٚ ٔؿافط ضا ػسْ پٛقف قثىٝ ضیّی زض ٕٞٝ وكٛض زا٘ؿتٝ ٚ 

 اؾتاٖ وكٛضٔاٖ تحت پٛقف قثىٝ ضیّی وكٛض لطاض ٍ٘طفتٝ ٚ ایٗ ٌؿؿتٍی قثىٝ 13اوٖٙٛ حسٚز : ٖزٌٛی ٔی

 ِٚی تٝ ٘ظط ٔی ضؾس تیف اظ آ٘ىٝ زض تحج .ٌصاضز زض قٟطٞا ٚ ٚاحسٞای نٙؼتی وكٛض تأحیط رسی زض ایٗ ظٔیٙٝ ٔی

تطا٘عیت پٛقف تٕاْ وكٛض ُٔطح تاقس ، وٕثٛزٞا یا ٔیؿیٍٟٙای احساث ذٌُٛ زض ٔؿیطٞای تطا٘عیتی ٟٔٓ 

 .اؾت

 

 ِعْٚ تط٘أٝ ی اؾتطاتػیه تطا٘عیت ٔحٛض  تطای ضاٜ آٞٗ د ا ا

 

    تٝ ٘ظط ٔی ضؾس اؾتطاتػی زِٚت تیكتط تط پایٝ ی ٌؿتطـ قثىٝ ضیّی زض وُ وكٛض ٚ زؾتطؾی تٕاْ ایطاٖ تٝ 

ػالٜٚ تط ایٙىٝ ایٗ ٔٛيٛع زض تیٗ اؾتطاتعیٟای زیٍط ضاٜ آٞٗ ذٛزٕ٘ایی ٔیىٙس ، أا . قثىٝ ضیّی تىیٝ زاقتٝ تاقس

تطای ٔخاَ .  ؾاَ ٌصقتٝ ی ضاٜ آٞٗ د ا ا ٔی تٛاٖ ایٗ تاویس ضا حؽ وطز 4تا زلت زض اػالْ تط٘أٝ ٞای ٔسیطیت 

 : ایٍٙٛ٘ٝ آٔسٜ اؾت وٝ 1387 قٟطیٛض 17ٌفتٍٛی اذتهانی ضٚظ٘أٝ راْ رٓ تا ٔسیط ػأُ ضاٜ آٞٗ زض زض 

ٗ وٝ زِٚت زض ٘ظط زاضز تٕاْ ٔطاوع  فؼاِیت زض تٕاْ َطح ٞای ضیّی قطٚع قسٜ ٚ زض حاَ ا٘زاْ اؾت ٚ تا تٛرٝ تٝ ای

ٓ واضی ٘كسٜ اؾت   ... .وكٛض  ضا تٝ ذٍ ضیّی ٔتهُ وٙس، ٔطزْ تایس تسا٘ٙس وٝ زض ٞیچ تركی و

  تط٘أٝ ٚ پّٙی وٝ  زض  5.  اٌط ٕ٘یسٚ٘یس وزا ٔیرٛاٞیس تطٚیس ٞطرا  ٔیطٚیس4.یىی اظ انَٛ اؾتطاتػی ٘ٝ ٌفتٗ اؾت

آٖ ٕٞٝ ی آضظٚٞای یه ؾاظٔاٖ آٚضزٜ قسٜ تاقس ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ تٝ ایٗ ٔؼٙا اؾت وٝ آٖ تط٘أٝ ، تط٘أٝ ی 

 تغییط ٘اْ "وّیٝ ی آضظٚٞای ؾاظٔاٖ"اؾتطاتػیه ٘یؿت ٚ ٚ تٟتط اؾت ٘اْ آٖ ؾٙس اظ تط٘أٝ ی اؾتطاتػیه تٝ 

 .  یاتس

تا ایٗ اؾتسالَ ، ایٙىٝ یىی اظ اؾتطاتػیٟای انّی ضاٜ آٞٗ ٌؿتطـ قثىٝ ی ضیّی زض وُ وكٛض ٚ زؾتطؾی تٕاْ 

 ٞسف وٕی ٚ ویفی وٝ ضاٜ آٞٗ زض شیُ ضئٛؼ 16اظ .  ایطاٖ تٝ ضاٜ اٞٗ تاقس ، ٔٛضز چاِف اؾت ٚ ِعٚٔی ٘ساضز

                                                 
4
65صفحه ی دکبر وفاغفاریان . دکتر غالمرضا کیانی. استراتژی اثربخشکتاب    

5 “If you don’t know where you’re going, any plan will do.” 
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 ؾاِٝ ی چٟاضْ تٛؾؼٝ حُٕ ٚ٘مُ ضیّی تسٚیٗ وطزٜ اؾت ، زض یه تطضؾی ایٗ ٘تیزٝ ٌطفتٝ 5اٞساف ٚ تط٘أٝ ٞای 

.  ػسز اظ ایٗ ضاٞثطزٞا زض نٛضت تسٚیٗ ؾٙس چكٓ ا٘ساظی تطا٘عیت ٔحٛض ، تٝ ذٛزی ذٛز ارطا ٔی قٛز6قس وٝ 

   وٝ اٌط اؾتطاتػی ضاٜ اٞٗ زض اتتسای " تزٟیع وُ قثىٝ تٝ ؾأا٘ٝ ٞای ػالئٕی ٚ اضتثاَی پیكطفتٝ "ٕٞچٖٛ   

أط تا ٞسف ٌؿتطـ ٚ تٛؾؼٝ تطا٘عیت تاض ٚ ایزاز ٞط چٝ تیكتط ٔعیت ضلاتتی زض ٔمایؿٝ تا وكٛضٞای ُٔٙمٝ 

ٍ٘اقتٝ قٛز ، ایٗ ضاٞثطز وٙٛ٘ی ٔٛرٛز زض ؾٙس چكٓ ا٘ساظ ضاٜ آٞٗ تٝ نٛضت َثیؼی پیازٜ ؾاظی ٔیكٛز، تٝ زِیُ 

  ػسز اظ ایٗ ضاٞثطزٞا ٔی تٛا٘س تهٛضت غیط 7. آ٘ىٝ ؾًٙ تٙای تٛؾؼٝ ی تطا٘عیت ارطای ایٗ ضاٞثطز ٔی تاقس

تمیٝ ضاٞثطٞا ِعٚٔا تسِیُ آ٘ىٝ وٕه ٔؿتمیٕی تٝ اٞساف . ٔؿتمیٓ تا ارطای اؾتطاتػی تطا٘عیت ٔحٛض حانُ قٛز

تٛؾؼٝ ٚ ٌؿتطـ ضٚظافعٖٚ تطا٘عیت ضیّی ٕ٘یىٙٙس ، زض ؾایٝ ی اؾتطتػی تطا٘عیت ٔحٛض ِعٚٔی تطای تاویس ٚ ارطا 

 .٘ساض٘س 

تٟتط اؾت تزای ؾطٔایٝ ٌصاضی زض احساث ذَُٛی وٝ زض ٔؿیط وطیسٚضٞای انّی ُٔٙمٝ ای ٘یؿتٙس ، ایٗ ؾطٔایٝ 

ٞا ضا زض رٟت حُ ٔٛا٘غ ٚ ٌٌّٛاٟٞایی وطز وٝ ؾٟٓ ایطاٖ ضا زض وطیسٚضٞای ُٔٙمٝ ای ٚ رٟا٘ی زچاض ٔراَطٜ وطزٜ 

 :اظ رّٕٝ ی ایٗ السأات زاضای اِٚٛیت تاالی ؾطٔایٝ ٌصاضی ٔی تٛاٖ تٝ ٔٛاضز ظیط اقاضٜ وطز . ا٘س

 –زض ٔؿیط تٟطاٖ  ATC)  پطٚغٜ وٙتطَ اتٛٔاتیه لُاضٞأا٘ٙس پطٚغٜ ٞای ػالئٓ اِىتطیىی ٚ تٟطٜ تطزاضی •

 ٚ تط٘أٝ ٔسیطیت وٙتطَ تطافیه  (ٔكٟس

  ویّٛٔتط178ضاٜ آٞٗ ؾٍٙاٖ ـ ٞطات تٝ ََٛ  •

  ذّیذ فاضؼ–اتهاَ ضیّی تٝ ػطاق زض رٟت فؼاِؿاظی وطیسٚض ٔسیتطا٘ٝ  •

تٝ ػٙٛاٖ )ْ وٝ أىاٖ اضتثاٌ ضیّی وٛتاٜ ٚ ٔؿتمیٓ آؾیای ٔیا٘ٝ ٚ افغا٘ؿتاٖ  ب–ضاٜ آٞٗ چاتٟاض  •

ضا فطاٞٓ ٔی ( تٝ ػٙٛاٖ وكٛض تطا٘عیتی)تا آتٟای آظاز تیٗ إِّّی تاػثٛض اظ ذان ایطاٖ  (وكٛضٞای ٔحهٛض زض ذكىی

 .وٙس

 آؾتاضا- ا٘عِی-ضقت–ضاٜ آٞٗ لعٚیٗ  •

 

 ٘تیزٝ 
 

اِٚٛیت ٌصاضی زض ٌعیٙف اؾتطاتػی تیٗ   . [7]. وخطت ٔٛيٛػات اؾتطاتػیه تٝ ٔؼٙای فمساٖ اؾتطاتػی اؾت

تٝ زٚ زِیُ تٟتط اؾت .  تؿیاضی اظ اؾتطاتػیٟای ذٛب أطی الظْ ٚ يطٚضی تطای تاال تطزٖ تٟطٜ ٚضی ؾطٔایٝ ٞاؾت

 :اؾتطاتػی ضاٜ آٞٗ ایطاٖ تطا٘عیت ٔحٛض قٛز 

 رایٍاٜ اؾتخٙایی ٚ ٔٙحهطتفطز ایطاٖ اظ ِحاِ ٔٛلؼیت رغطافیایی ٚ لطاض ٌیطی زض چٟاضضاٜ رٟا٘ی 



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     ٖ(ؾٟأی ذال) ٌؿتطـ ذسٔات ٔیخاق نثا قطوت حأی ا٘زٕٗ ٟٔٙسؾی حُٕ ٚ ٘مُ ضیّی ایطا :َطاحی ٚ تِٛیس         www.gmsco.ir  

  ترههی تطیٗ تِٛیس وٙٙسٜ ٘طْ افعاضٞای نٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ
 

 15 | قٕاضٜ نفحٝ

 

 پٛقف حٛظٜ ٞای تؿیاضی اظ اؾتطاتػیٟای وٙٛ٘ی ضاٜ اٞٗ تٛؾٍ اؾتطاتػیٟای اٞساف تطا٘عیت ٔحٛض 

 

زضآٔس تؿیاضی اظ وكٛضٞا اظ تطا٘عیت ٕٞپای زضآٔس ٘فت زض تٛيیح ٔٛضز اَٚ ٔی تٛاٖ تٝ ایٗ ٘ىتٝ اقاضٜ وطز وٝ 

ػّیطغٓ ایٙىٝ ؾاال٘ٝ تیف اظ پٙذ ٔیّیٖٛ تٗ ظطفیت تطا٘عیت ضیّی زض وكٛض ٚرٛز زاضز أا ایٗ .  وكٛض ایطاٖ اؾت

  .زضحاِیؿت وٝ ؾاَ ٌصقتٝ حسٚز یه ٚ ٘یٓ ٔیّیٖٛ تٗ تاض اظ َطیك ضیُ تطا٘عیت قس

زض تٛيیح ٔٛضز زْٚ ٔی تٛاٖ تٝ ایٗ ٘ىتٝ اقاضٜ وطز وٝ ظیطؾاذتٟای ٔٛضز ٘یاظ تطای ارطای اؾتطاتػیٟای تطا٘عیت 

 .ٔحٛض، ضاٜ آٞٗ ضا تٝ ذٛزی ذٛز تٝ تٝ ضؾیسٖ تٝ تؿیاضی اظ اؾتطاتػیٟای وٙٛ٘ی وٝ زض ظیط آٔسٜ اؾت ؾٛق ٔیسٞس

 

 

 

 ٔطارغ

 
 

 http://transit.pmoؾایت ایٙتط٘تی [1]

   ٘طیٕاٖ ٘یىٛ–حؿیٗ رؼفطی   . (ٔٛرٛز ٚ یا ٔهٛب) وطیسٚضٞای زاذّی ٚ تیٗ إِّّی ضاٜ آٞٗ رٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ [2]

  http://www.instc.org .ؾایت ضؾٕی وطیسٚض قٕاَ رٙٛب [3]
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